
STATUT FUNDACJI „WITAJ W GÓRACH”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. „Witaj w Górach” zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia

6 kwietnia  1984 roku  o  fundacjach  (Dz.U.2016.40  t.j.  z  dnia  2016.01.11  wraz  z

późniejszymi zmianami) oraz poniższego statutu.

2. Fundacja ustanowiona została przez Magdalenę Fryc zwaną w dalszej części statutu

Fundatorem  na  mocy  aktu  notarialnego  o  numerze  Rep.  A  numer  5655/2017

sporządzonego przez notariusza Sławomira Posłusznego w dniu 02.12.2017 r.

3. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Wisła.

5. Fundacja prowadzi działalność w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polski.

6. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

7. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 2 CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Głównym  celem  Fundacji  jest  popularyzowanie  rejonów  górskich  w  Polsce.

Dodatkowymi celami Fundacji są :

- działania w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej turystyki górskiej,
- upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu,  szczególnie  sportów  górskich,

biegowych, narciarskich i rowerowych,
- popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze regionów górskich,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- promocja turystyki górskiej, narciarstwa i kolarstwa,
- promocja obszarów turystyki górskiej, narciarstwa i kolarstwa,
- integracja środowiska przedsiębiorców, organizacji i osób związanych z turystyką

górską, narciarstwem i kolarstwem,
- promocja lokalnej kuchni i jej wyjątkowości na mapie kulinarnej Europy,
- promocja górskich uzdrowisk,
- wsparcie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie i finansowanie stron i portali w Internecie,
- prowadzenie i finansowanie stron na portalach społecznościowych,
- publikowanie  i  finansowanie  artykułów  i  innych  wydawnictw  na  wszystkich

nośnikach tradycyjnych i elektronicznych,
- publikowanie  i  finansowanie  materiałów  interaktywnych  i  audiowizualnych  na

nośnikach tradycyjnych i elektronicznych,
- organizację imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych i eventów,
- organizację  szkoleń,  warsztatów,  wykładów,  paneli  dyskusyjnych,  bali

charytatywnych i imprez o charakterze integracyjnym,
- upamiętnianie miejsc i dat ważnych dla historii i kultury regionów górskich,
- utrwalanie i popularyzacja historii lokalnej, w tym mówionej,



- organizację  lub  współfinansowanie  wypoczynku  dzieci  chorych  i
niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

- prowadzenie  zbiórek  pieniędzy  i  grantów  na  rzecz  podmiotów  wspierających  i
promujących turystykę górską ,narciarstwo i kolarstwo,

- organizowanie akcji społecznych,
- współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
- współpracę z organami administracji publicznej i samorządowej,
- współpracę z podmiotami gospodarczymi,
- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem i instytucjami o podobnych celach,
- nawiązywanie  współpracy  z  podmiotami  krajowymi  i  zagranicznymi  w zakresie

wyznaczonym celami statutowymi Fundacji.

§ 3 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1. Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  wniesiony  przez  Fundatora  

w  wysokości  10.000,00  złotych  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  00/100  PLN) 

i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, w tym zwłaszcza: środki

finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a) Świadczeń Fundatora;

b) Darowizn, spadków i zapisów;

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) Dotacji i subwencji;

e) Dochodów z majątku Fundacji;

f) Odsetek bankowych;

g) Funduszy Unii Europejskiej;

h) Funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej

działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku z

dobrodziejstwem inwentarza składa Zarząd Fundacji.

§ 4 ORGANY FUNDACJI

Organem Fundacji jest : Zarząd Fundacji.

§ 5 ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd  Fundacji  jest  jej  organem  wykonawczym,  a  także  kieruje  działalnością

Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd  Fundacji  składa  się  z  jednej  do  trzech  osób  powoływanych  na  czas

nieoznaczony.  Zarząd  wybiera  ze  swojego  grona  Prezesa  Zarządu.  W  przypadku

zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu pełni funkcje Prezesa Zarządu. 

3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.



4. Funkcja w Zarządzie Fundacji może być pełniona społecznie lub za wynagrodzeniem,

które ustala Fundator.  

5. Członkom  zarządu  przysługuje  zwrot  kosztów  poniesionych  w  związku  

z wykonywanymi czynnościami w Zarządzie Fundacji.

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku:

a) odwołania przez Fundatora;

b) złożenia  pisemnej  rezygnacji  do  Prezesa  Zarządu,  a  w  przypadku  zarządu

jednoosobowego do Fundatora;

c) śmierci członka Zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b) realizacja celów statutowych;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

i) zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami;

j) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących

do zadań Fundacji;

k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

innych organów Fundacji.

8. Zarząd  Fundacji  zobowiązany  jest  raz  w  roku  przedkładać  Fundatorowi  roczne

sprawozdanie z działalności Fundacji do dnia 31 marca za rok poprzedni.

9. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w

obecności wszystkich Członków.

10. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

11. Posiedzenia  Zarządu  Fundacji  zwołuje  Prezes  Zarządu,  poprzez  pisemne

powiadomienie  wszystkich  Członków  Zarządu  oraz  pisemne  poinformowanie  Rady

Zarządu o planowanym posiedzeniu.  

12.W posiedzenia Zarządu Fundacji mogą brać udział osoby nie będące jej Członkami.

§ 6 SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  we  wszystkich  sprawach  składać  może  każdy

Członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 7 LIKWIDACJA FUNDACJI



1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji  

w drodze jednomyślnej  uchwały, która dla swojej ważności  wymaga zatwierdzenia

przez Fundatora. 

3. Środku  finansowe  i  majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  zostaną  przekazane

Fundatorowi albo ich następcą prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w § 2

ust. 1 Statutu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają ustawa z dnia 6 kwietnia

1984 roku o fundacjach oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundator jest uprawniony do dokonywania zmian statutu. 

3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd

Rejestrowy.


